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Siden sidst
Atter et år er gået, et arbejdsår, men med festlige stunder iblandt,
foruden selve den fest, der ligger i arbejdet, når det går, som det
skal, når det gror omkring en. — Vi har haft sorger og skuffelser
i det forløbne år, vi har også gang på gang måttet erkende vor
egen skrøbelighed og uformuenhed overfor den opgave, der er os
betroet, den opgave, der ikke blot består i at opøve børnene i visse
færdigheder og give dem nogle kundskaber, de forhåbentlig kan
have gavn af — hvad denne side af sagen angår, er jeg ikke så
bange; her mener jeg nok, vi kan stå mål — men skolens opgave
er langt større. Den består inderst inde i, sammen med forældrene,
at give børnene noget at leve på, som kan bære gennem alle om
skiftelser, livet igennem og videre frem. Det er en opgave, som nok
kan tynge på ens skuldre og stundom måske også tynge sin mand
i knæ. Ja, hvilke forældre og lærere kender ikke det spørgsmål,
der vel altid melder sig, når børnene bliver så store, at tiden be
gynder at nærme sig, da de skal forlade reden, hvad enten denne
rede er hjemmet eller skolen: Hvordan har du røgtet din betroede
gerning som opdrager? Betroet af ham, der er alt livs giver. Mon
der er noget spørgsmål, der kan gøre os ydmyge som dette? For
hvem af os må ikke beskæmmet bøje hovedet i erkendelse af, at vi
har evnet for lidt.
Og så er vi jo samtidig taknemlige over, at vi har fået den ger
ning. Vel kan børn volde meget bryderi, både i hjem og skole,
men vi vilde jo ikke for nogen pris undvære dem, og jeg selv ken
der ikke noget mere festligt, end når vi har haft en god og fornøje
lig time sammen i skolen, hvor børnene har været med, en time,
hvor de ivrigt er gået op i arbejdet, en time, hvor vi i fællesskab
har slået os løs, en time, hvor vi er kommet til at drøfte mere eller
mindre alvorlige ting med hinanden, eller en time, hvor de har
lyttet til det ord, hvis ringe tjenere, vi er. Det er jo ikke hver dag,
hvor det går sådan, men når jeg nu tænker tilbage på det år, som
er gået, så har der dog i det daglige skolearbejde været mange
gode og festlige stunder, som jeg mindes med glæde og taknemlig
hed.
— Ind imellem har der jo så været særlige begivenheder, som
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der kan være grund til at nævne. Jeg kigger i dagbogen. Skolen
begyndte som sædvanlig den 15. august, men allerede dagen efter
drog 6. og 7. klasse under ledsagelse af Anne Marie og mig til
Jylland, hvor vi slog os ned i »Knudhule«, et vandrehjem, der har
den skønneste beliggenhed, man kan tænke sig, mellem lyngklædte
bakker til den ene side og skovklædte skrænter til den anden, ved
bredden af en sø, hvor det i parantes bemærket var herligt at
bade, og i baggrunden, hinsides søen, fortonede Himmelbjerget sig
i det fjerne, så man godt kunne komme til at tænke på Thürin
gens bjergskove. Ja, det var et vidunderligt panorama, der ud
foldede sig for os hver morgen, når vi tog vort bad. Vejret var
os tilmed ualmindeligt gunstigt, men jeg skal ikke fortabe mig i
enkeltheder. En dag var vi i Viborg, hvor besøget selvfølgelig først
og fremmest gjaldt domkirken, en anden dag var vi på en kom
bineret ro- og vandretur til Øm kloster, en tredie dag tog vi til
Rye kirke, »hvor da det kneb, tredie Kristian kronen greb«, og
bagefter forvildede vi os i Rye vildsomme sønderskov, så vi nær
ikke var sluppet ud igen. Heldigvis var der masser af blåbær, som
vi gjorde os til gode med, og om aftenen kom vi uforvarende med
til et børnebal i kroen; det var morsomt at se københavnerne og
jyderne tage mål af hinanden, men netop som det var kommet
godt i gang, kom rutebilen, og vi måtte hjem til vor hule. Sidst
kom en uforglemmelig sejltur i strålende vejr gennem alle søerne
til Silkeborg med ophold og udsyn fra Himmelbjerget. Jeg tror
nok, det i det hele var en skolerejse, der står en vis glans om; for
mig gør der i hvert fald.
Da vi var vendt hjem, kom turen til 5. klasse, der under le
delse af Otto Mikkelsen og I'rida foretog den efterhånden tradi
tionelle tur til Ringsted og Sorø. Da jeg ikke var med, kan jeg
ikke beskrive den, men efter hvad jeg har ladet mig fortælle,
var den særdeles vellykket. Det viste sig oven i købet, at den gav
et overskud, som omgående blev forvandlet til bolsjer, men ak og
ve, ved nærmere efterprøvelse af regnskabet i toget hjem fra Ring
sted, forsvandt overskuddet og blev tilmed til et lille underskud.
Da var bolsjerne imidlertid vederfaredes al retfærdighed, så der
var ikke noget at gøre. Otto Mikkelsen bar da også tabet som en
mand.
Dagen før denne berømmelige tur, havde der fundet en vigtig
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begivenhed sted, idet vi den 22. aug., for nu at få datoerne med,
havde modtaget et nyt hold første klasses børn bogstavelig talt,
18 små peblinge i alt. På grund af Anne Maries deltagelse i Jyllandsrejsen havde vi måttet udskyde denne begyndelse i 8 dage,
men nu kom de og forældrene med. Det formede sig, som det
plejer, men det er altid en af skolens festdage, når vi lukker et nyt
hold ind.
Den 31. august havde vort første forældremøde i det nye skole
år; vore stuer var fyldt til trængsel, og det glædede vi os over.
Vi præsenterede os for hinanden, og jeg holdt et foredrag om Tor
og Skjold og Herakles for at vise, hvad der egentlig ligger bag
ved, når vi fortæller sagn og myter for børnene. Næste forældre
møde fandt sted den 30. oktober. Da var det regnebogen og regne
undervisningen, der måtte holde for. Adskillige forældre gjorde
rede for deres syn på denne sag. Det er godt at møde en sådan
interesse for undervisningen, og regning er jo en særdeles vigtig
ting, men samtidig blev det klart, at det ville være umuligt at
gøre alle til pas, så forskellige synspunkterne var. Derfor kan en
sådan drøftelse godt virke inspirerende på lærerne, og det tror
jeg, den gjorde.
Jeg springer nu frem til årest store fest, julefesten den 22. de
cember. Der var som sædvanlig gjort et stort stykke arbejde fra
forældrerådets side med hensyn til arrangementet, og det klap
pede fint, hvilket ikke noksom kan påskønnes, når så mange men
nesker samles til fest, for til julefesten møder jo mand af huse.
Der er flere forældre, der har fortalt mig, at den efterhånden er
blevet dem næsten uundværlig, som en optakt og festlig indled
ning til julen derhjemme, og det kan man jo ikke andet end glæde
sig over. Vi begyndte med en julesang, mens lysene brændte på
bordene, og hvor var disse kønt pyntede. Så opførte 3. klasse »Mo
ster lappebuks« til stor fornøjelse. Siden fortalte pastor Helweg,
vi sang igen, og børnene sang et par julesange flerstemmigt. Un
der legen bagefter havde vi ordnet os i år, så de mindste kunne
være i et lokale for sig til de egentlige børnelege, mens de større
børn havde sanglege og folkedans i selve hallen. Til poseudde
lingen samledes vi selvfølgelig, og det var et næsten halsbrækken
de syn, da Kampp kom farende ind på 3-hjulet cykle, forklædt
som julemand med Anne Marie som »julekone« på ladet, midt
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ind i hele vrimlen. Det gik dog heldigvis godt, og jubelen var
stor. Så gik dansen videre, og nu kom forældrene med, mens en
del af børnene havde travlt med deres poser. •— Da vi havde
sluttet af med »Dejlig er jorden —«, hørte jeg nogen snakke om,
at nu var det et helt år til, at det skulle gentages. Det var en ve
modig udtalelse, men i mit øre klang det lifligt, for så havde vi
dog nået lidt af det med festen, som vi gerne ville.
Den 7. januar begyndte hverdagene igen, og nu kom der en
lang ubrudt arbejdsperiode. Der står ikke noget i dagbogen om,
at vi havde sne, men jeg husker dog een strålende vinterdag —
måske var der flere — med hvide tage, hvide gader og blå him
mel, hvor vi gav børnene »snefri«. Jeg husker ikke, hvor langt
hen på vinteren, det var, men nu anbringer jeg den suverænt her
midt i mørketiden, hvor den rettelig hører hjemme. Nogle af
børnene drog til skovs, andre til Søndermarken med deres skier
og kælke. Den 21. februar havde vi et ekstraordinært forældre
møde, hvor en politimand gav et lille indtryk af færdselsunder
visningen i skolen og viste færdselsfilmen, som børnene havde set
kort forinden. Uheldigvis havde vor egen storartede færdselslærer,
overbetjent Abrahamsen, fået forfald ved den lejlighed, men til
gengæld optrådte han som tryllekunstner henne på skolen faste
lavns lørdag et par dage efter. Det var helt utroligt, hvad han
kunne lave, både med sig selv og med nogle af børnene som »me
dier«. Vi morede os kongeligt.
Den 18. marts havde vi klasseforældremøde henne på skolen.
Forældrene satte sig på børnenes pladser i de respektive klasser
for at drøfte undervisningen med klasselæreren eller en af de an
dre lærere eller høre på, hvad han havde at fortælle. Bagefter
samledes vi til kaffedrikning. 1. klasses forældre var dog ikke med;
de mødte i stedet her på Dalgas boulevard den 4. april.
Og så nærmede tiden sig omsider for skoleballet med de to
ældste klasser. De pågældende elever havde længe snakket om at
få et sådant bal, og vi var klar over, at noget måtte gøres, nu de
havde nået den alder. Det var jo noget nyt i skolens historie, og
vi spekulerede længe over, hvordan vi skulle arrangere det. Re
sultatet blev, at 6. klasse opførte »Pippi langstrømpe«. Det
skete henne på skolen lørdag den 3. maj sidst på eftermiddagen
under overværelse af deres forældre. De optrædende havde ofret
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en del tid på indøvelsen, men stykket gjorde sig også. Det vandt da
også fortjent bifald, både til generalprøven for de øvrige klasser og
til premieren. Dermed var festen slut for forældrenes vedkom
mende, hvorimod børnene fulgte med os til Dalgas boulevard til
spisning og påfølgende bal, og dansen gik storartet. Der var ingen
døde punkter, som der ellers stundom kan være det under et bal.
Tværtimod. Vi blev ved til kl. 11; så var det slut, men dermed var
der gjort en begyndelse til en ny tradition i skolens historie.
Den i. maj havde vi vort sidste forældremøde. Foredragschef
ved radioen Arne Fog Pedersen talte om Jakob Knudsens op
dragelsestanker ud fra hans roman »Lærer Urup«. Jeg har siden
erfaret, at det har ført til, at i hvert fald en af forældrene er gået
i gang med hele Jakob Knudsens forfatterskab, noget jeg ikke
noksom kan anbefale. Der er noget at hente, ikke mindst for for
ældre. — Bagefter havde vi valg til forældrerådet. I dette sidder
nu Aage Gotved, H. V. Kragh-Olsen, fru Monrad Møller, Bent
Larsen og FIaakon Hentze. Vi plejer at have et forældrerådsmøde
kort efter, hvor den nye timeplan bliver forelagt, men jeg havde et
mere end almindeligt mas med at få den til at flaske sig, så det
trak ud til langt hen i juni. Det bliver en mere og mere indviklet
kryds-og-tværs, som nok kan sætte en mand grå hår i hovedet.
Den 17. maj havde vi besøg af en fotograf henne på skolen.
Uheldigvis var vi inde i en sygdomsperiode, så der manglede ikke
mindre end 14 af børnene. Da jeg imidlertid synes, det er nogle
udmærkede billeder, bringer jeg dem alligevel samlet her i års
beretningen, sammen med et billede af de forhåndenværende læ
rere den dag.
Den 13. juni gik skovturen af stabelen. Den formede sig nogen
lunde som de foregående år, dog med den forskel, at vi tog sejl
turene i Herthadalen. Der var også dejligt, da vi kom, men da
vi havde roturene til side og skulle til at nyde vor madpakke,
ankom der en horde af 450 skolebørn her fra Frederiksberg, som
myldrede alle steder lavende et infernalsk spektakel, så selv vi
ikke kunne stå os. Vi fortrak da også skyndsomst til det mere
fredelige Borrevejle, hvor det spændende moment atter i år var
håndboldkampen mellem lærerne og de store drenge. Det blev
denne gang en sejr til de sidste, men med skam at melde må jeg
bekende, at jeg i dette øjeblik ikke kan huske, hvor stor den var.
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Efter kampen måtte vi jo svales i bølgerne, og så gik tiden af sig
selv, til vi pludselig måtte af sted. Mærkeligt nok var vi atter
begunstiget af godt vejr, navnlig på baggrund af det øvrige juni
vejr i sommer.
Dermed gik skoleåret på hæld. Endnu 8 dage, så kom den
sidste skoledag, forældredagen lørdag den 21. juni. Den formede
sig, som den plejer, med undervisning i de forskellige klasser, ud
stilling i sløjdsalen, gymnastik — i år var det de små — og til
sidst samlet afslutning i nr. 5 med flerstemmig sang og uddeling
af diplomer med tilhørende nåle for de aflagte svømmeprøver.
Men der var det vemodige ved det i år, at vi samtidig måtte sige
farvel til flere lærere, som vi har arbejdet sammen med i flere
eller færre år, og som vi gerne ville have fortsat samarbejdet med.
Det gælder Svend Kampp, der har undervist i engelsk siden 1947,
senere i gymnastik og det sidste år i forskellige andre fag. Han blev
færdig med sin uddannelse i december i år og søger nu over i
højskolen, der hele tiden har været hans mål. Dernæst Aase
Quistgaard Mikkelsen, der kom til os i 1948, og som har gjort et
stort arbejde i skolen. I de sidste år har hun gradvist trukket sig
tilbage og ønsker nu helt at hellige sig sit hjem. Endvidere Frida
Arnoldsen Hulgaard, der har været hos os siden 1950, og som i
de 2 år har vokset sig stærkt sammen med skolen. Da hun kom,
regnede vi egentlig med, det skulle være for længere tid, men hun
giftede sig som bekendt sidste sommer, og nu har hendes mand
fået stilling i Jylland, og så må hun jo følge trop. Samtidig med
at vi siger dem alle tre tak for dygtigt og trofast arbejde, ønsker
vi Kampp og Frida lykke i deres fremtidige gerning. Aase Mik
kelsen mister vi jo heldigvis ikke forbindelsen med, selv om hun
trækker sig tilbage fra skolearbejdet. ■— Endelig forlader Knud
Haugstrup Jensen, Niels Vejen Larsen og Gunner Eeg, der alle
tre har virket som timelærere i det sidste år, os også ved dette
skoleårs udgang, og ligeledes vor udmærkede svømmelærerinde
Bente Øst-Hansen. Også dem siger jeg tak for det arbejde, de har
gjort, der måske ikke altid har været lige taknemligt.
Til erstatning for de bortdragende har jeg fra det nye skole
års begyndelse antaget følgende lærere: Fru Margrethe Christian
sen, der sammen med sin nu afdøde mand C. P. O. Christiansen
gennem en længere årrække har ledet Grundtvigs højskole ved
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Frederiksborg, fru Esther Gundesen, der tidligere har været lærer
inde, og som nu gerne vil tage fat igen, Knud Huus, der i en år
række har været lærer ved Kastrup private realskole, indtil den
blev nedlagt for ikke så længe siden, Karen Andersen, der har
været friskolelærerinde på Fyn et par år, Poul Dam, der i første
række bliver gymnastik- og svømmelærer, og som samtidig går
på aftenseminariet, og endelig Poul Andersen, der er lærer på
Barfods skole, og som overtager fysikundervisningen i præliminær
klassen hos os. Med denne korte og måske lidt tilfældige præsen
tation vil jeg gerne byde disse nye lærerkræfter velkommen iblandt
os i håb om, at samarbejdet mellem os må blive lige så godt som
i den hidtidige lærerkreds.
Og så skal vi til at begynde vort præliminærkursus. Der sker
immervæk noget nyt, men det er jo kun spændende. Der har væ
det meget at ordne de sidste måneder i den anledning, men nu
ligger det hele klart, og netop med den lærerkreds, der er blevet
samlet også om dette kursus, ser jeg det kommende år i møde
med den største fortrøstning.
— Jeg opdager, at jeg ikke er helt færdig med dagbogen. Den
28.-29. juni holdt de sjællandske friskoler deres sommermøde i
Osted, og det skal dog lige nævnes. Vi var ikke mindre end 18
forældre fra vor skole med, og mon ikke en del fik lyst til at fort
sætte til næste år? Jeg fik i hvert fald indtryk af, at der var al
mindelig glæde blandt »vore« folk over, at de havde fået taget
sig sammen til at komme med. Det foredrag, pastor Helge Elbek
holdt søndag eftermiddag om forholdet mellem forældre og børn,
vil også sent glemmes af os, der hørte det. Alene det var hele
turen værd. Næste år bliver det på Kalundborgegnen.
Der bliver forældremøde på Dalgas boulevard 48 mandag den
25. august kl. 20, hvor jeg selv taler, og hvor der som sædvanlig
bliver præsentation af nye og gamle medlemmer af skolekredsen.
Tag derfor beretningen her med, der indeholder fortegnelsen over
skolekredsens medlemmer. — Jeg byder de nye forældre velkom
men i kredsen og takker de hidtidige for trofasthed i det år, der
er gået!
Dalgas boulevard 48, d. 1. juli 1952.

Frede Bording.

Skolens lærerpersonale og fagfordelingen^
Frede Bording: Historie og naturhistorie med præliminærklassen. Bibelog verdenshistorie med 7., 6., 4. og 3. klasse. Naturhistorie med 7., 6., 5.
og 4. klasse. Fysik med 5. klasse. Fortælling med 2. og 1. klasse.

Anne Marie Mikkelsen: Nordens historie med 5. klasse. Geografi og op
læsning med 3. klasse. Dansk, regning og bibelhistorie med 2. klasse.
Alle timer med 1. klasse undtagen sang- og håndarbejde. — Klasse
lærerinde for 1. og 2. klasse.
Tage Bording: Nordens historie, dansk og oplæsning med 7. klasse. Nor
dens historie med 6. klasse. Nordens historie, geografi og regning med
4. klasse. Dansk med 3. klasse. Sløjd med drengene i alle klasser und
tagen 1. og 2. klasse. — Klasselærer for 3. og 7. klasse.

Karen Andersen: Regning og oplæsning med 5. klasse. Dansk og oplæs
ning med 4. klasse. Nordens historie, regning, naturhistorie og engelsk
med 3. klasse. Danmarkshistorie, geografi og sang med 2. klasse. Hånd
arbejde og sang med 1. klasse. Gymnastik med pigerne i 2.—3. og 6.—7.
klasse. —• Klasselærerinde for 4. klasse.
Otto Mikkelsen: Dansk samt bibel- og verdenshistorie med 5. klasse. •—
Klasselærer for 5. klasse.

Knud Huus: Engelsk og latin med præliminærklassen. Engelsk med 7.,
6., 5. og 4. klasse. Dansk med 6. klasse. — Klasselærer for 6. klasse.

Esther Gundesen: Regning, matematik og geografi med præliminærklas
sen. De samme tre fag med 7. klasse og med 6. klasse. Geografi med 5.
klasse. — Klasselærerinde for præliminærklassen.
Margrethe Christiansen: Dansk og tysk med præliminærklassen. Tysk med
7., 6. og 5. klasse. Sang med 3. klasse.
Poul Andersen: Naturlære med præliminærklassen.
Poul Dam: Gymnastik med drengene i alle klasser undtagen 1. klasse.
Svømning og sang med 4., 5., 6. og 7. klasse. Tegning med drengene i
4.—5. og 6.—7. klasse. Fysik med 6. og 7. klasse.

Ellen Haastrup Petersen: Maskinsyning med pigerne i 6.—7. klasse. Gym
nastik med pigerne i 4.—5. klasse. Tegning og småsløjd med 3. klasse
og med 2. klasse. Oplæsning med 3. klasse.

Sigrid Bording: Håndarbejde med pigerne i alle klasser undtagen 1. klasse.
Tegning med pigerne i 4.—5. klasse.

Olga Arndrup: Ordblindeundervisning med særhold.
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2. klasse

4. klasse

Erik Barler, Kjeldgårdsvej 23, Vb.
Niels Johansen, Jacobys allé 2, V.

5, klasse:

Birgit Sørensen, Mosevej 13, Pileskoven, Greve strand.
Ole Egon Simonsen, Hesseløgade 4, 0.
Uffe Gotved, Vodroffsvej 51, V.
Jens Keiding, Gartnergade 14, N.
Annelise Smed Petersen, Reberbanegade 29, S.
Gertrud Horn, Tagensvej 228, NV.
Karen Margrethe Lund, Nyropsgade 45, V.
Viggo Lensfelt, Godthåbsvej 239, F.
Jytte Petersen, Veksøvej 15, Brh.
Grethe Fremming, Smallegade 40, F.
Preben Birch, Overskousvej 9, Vb.
Kirsten Poulsen, Virginiavej 4, F.
Troels Toftkjær Jensen, Roshagevej 22, Va.
Helle Theisen, Romersgade 9. K.
Lotte Hersdorf Dybkær, Amagerbrogade 9A, S.
Helle Grethe Vedel, Amagerfælledvej 30, S.

4. klasse:

Birger Jensen, Ndr. Fasanvej 200, N.
Leif Hjorth Horsdal, Valdemarsgade 79, V.
Mogens P. Nielsen, Ardfuren 1, Herlev.
Mona Juul Hansen, Elbagade 35, S.
Dinne Eske Christensen, Buskager 1, Va.
Kurt Rydstrøm, Bagerstrædc 3, V.
Anders Monrad Møller, Havdrupvej 62, Brh.
Kirsten Bording, Dalgas boulevard 48, F.
Solvejg Bording, Holmelundsvej 47, Vb.
Ole Erik Nor Jensen, Hollændervej 22, V. (p. t. Afrika)
Peer Otto Schrøder, Gåseholmvej 191, Herlev.
Lars Haastrup Petersen, Hattensens allé 9, F.
Karen Marianne Olsson, Forhåbningsholms allé 18, V.
Inge Davidsen, Borgmester Godskesens plads 3, F.
Jesper Ilium, Klingseyvej 20, Va.
Steffen Bornø-Frederiksen, Jydeholmen 47E, Va.

3. klasse:

Gert Wilbur Jørgensen, Thyregodsvej 22, Vb.
Birgitte Zehngraff, Jagtvej 15, N.
Finn Olesen, Kirkevej 45, Brh.
Mona Ulla Svensson, Emdrupvej 17, 0.
Allan Holt Hansen, Jakob Knudsensvej 3, Vb.
Holger Eske Christensen, Buskager 1, Va.
Ingrid Sondergaard, Guldagervej 35, Va.
Vibeke Berg, Kirkevænget 12, Vb.
Erling Hentze, Emdrupvej 18, 0.
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Ole Klitgaard-Poulsen, Overgaden o. vandet 38, K.
Kirsten Kragh-Olsen, Thyregodsvej 2, Vb.
Hans Jørgen Beck, Vigerslevvej 248, Vb.
Alex Jean Nielsen, Årestrupvej 17, Vb.
Ida Rasmussen, Hostrups have 18, V.
Elin Hjorth Horsdal, Valdemarsgade 79, V.
Annelise Sørensen, Mosesvinget 38, NV.
Per Hansen, Nystedvej 28, Vb.
Klaus Stapelfeldt Jensen, Peder Hjortsvej 27, Vb.
Aage Vilhelm Holst, Bjørnsonsvej 6, Vb.
Elisabeth Ingrid Andersen, Gemmet 10, NV.

2. klasse :

Jørgen Oluf Nielsen, Ardfuren 1, Herlev.
Karen Skaaning, Elmegade 25, N.
Claus John Græsboll Ottesen, Arnestedet 19, Va.
Arne Hansen, Brøndkærvej 7, Vb.
Knud Erik Ranbæk Pedersen, Kvintus allé 10, S.
Torben Hæklund, Vesterbrogade 77, V.
Merete Janbo, Stærevej 63, NV.
Signe Gotved, Vodroffsvej 51, V.
Per Otto Gunder, Smallegade 46A, F.
Leif Buthe Petersen, Veksøvej 15, Brh.
Mette Marie Toftkjær Jensen, Roshagevej 22, Va.
Jens Emil Skaaning, Elmegade 25, N.
Kirsten Elsebeth Bille Bengtson, Vigerslevvej 268, Vb.
Ebbe Monrad Møller, Havdrupvej 62, Brh.
Orla Faber Christiansen, Emdrupvej 31, 0.
Agnete Trier Møller, Vodroffsvej 39, V.
Anette Berg, Kirkevænget 12, Vb.
Ole Høilund Olsen, Vendersgade 19, K.
Mogens Windeleff Sørensen, Jernbaneallé 91, Va.
Susanne Anna Sørensen, Mosesvinget 38, NV.
Hans Keiding, Gartnergade 14, N.

1. klasse:

Stig Michael Ranfort, Emdrup vænge 6, 0.
Jon Simonsen, Guldbergsgade 125, N.
Søren Eske Christensen, Buskager 1, Va.
Tage Verner Andersen, Tornebuskegade 5, K.
Uffe Rasmussen, Hostrups have 18, V.
Ellen Schrøder, Gåseholmvej 191, Herlev.
Lars Brun Larsen, Berners vænge 5, Vb.
Asta Lund Pedersen, Nakskovvej 63A, Vb.
Steen Nissen, Thyregodsvej 21, Vb.
Birgitte Lange Rasmussen, Voldparken 12, Brh.
Astrid Vestergaard Andersen, Genforeningspladscn 35, F.
Hanne Cordius Nielsen, Scandiagade 42, SV.
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Ulla Grethe Danielsen, Rødovrevej 452, Va.
Lene Dybkjær Larsen, Kong Georgsvej 33, F.
Lars Kasper Ege, Hareskovvej 1, Brh.
Hanne Holten-Nielsen, Claus Petersens allé 13, Vb.
Norman Neergaard Pedersen, GI. Kongevej 155, V.
Birgit Græsbøll Ottesen, Arnestedet 19, Va.
Anne Zehngraff, Jagtvej 15, N.
Niels Henry Larsen, Stenstrups allé 5, V.

Fra Dronning Karoline Amalies skole, der blev oprettet 1841 med
Grundtvig som direktør og nedlagt 1937 — ved denne skole blev Grundt
vigs skoletanker første gang ført ud i livet — har vi modtaget følgende
gaver: Et orgel, 2 kokosmåtter til gymnastiksalen, Grundtvigs udvalgte
skrifter I-X, Grundtvigs sangværk til den danske kirke og hans historiske
foredrag, Sakses Danmarkskrønike, Snorre Sturlason: Norges kongekrø
nike, Holger Begtrup : Det danske folks historie I-IV, Danmarks riges
historie I-VI, Leonora Christine Ulfeldt: Jammers minde, Ludvig Hol
berg : Peder Paars, H. Rosendal: Dronning Karoline Amalie, Beretning
om Dronning Karoline Amalies asyl, Det nye testamente, oversat af dr.
Skat Rørdam, Biblen, oversat af J. C. Lindberg 1857, 3 eksemplarer af
biblen fra 1842.
Endvidere har vi fået nogle ting gennem børnene. Susanne og Anne
lise Sørensen : Model af en grønlandsk konebåd med dukker i grønland
ske dragter, Kirsten Poulsen: Et induktionsapparat, Ole Poul Hansen:
Et sæt specialhøvle, Bjørn Bilgram : Et harekranium, Vibeke og Annette
Berg: En hugorm, Karen M. Lund : En stålorm. Desuden nogle insekter
og hjortetakker. — Jeg siger tak for de gaver, der således er skænket
til skolen.
F. B.

Skokkredsens medlemmer
r^Augim 1952

Fru Margrethe Algreen-Petersen, Søndermarksvej 2, Vb. (Valby 1001)
Jørgen Andersen og frue, antikvarboghandler, Tornebuskegade 5, K.
(Palæ 3219).
Fru Else Andersen, børnehaveleder, Gemmet 10, NV. (Bella 3963).
Frk. Karen Andersen, lærerinde. Dalgas boulevard 48, F. (Fasan 687).
Poul Andersen, lærer, Holmelundsvej 29, Vb.
Aksel O. G. Andersen og frue, repræsentant, Ane Katrinesvej 12, F.
(Fasan 4107).
Chr. Vestergaard Andersen og frue, varmemester, Genforeningspladsen
35, F. (Ægir 3064y).
Frk. Olga Arndrup, lærerinde, Ahlmanns allé 15, Hellerup. (He 3147).
Emil Barler og frue, assistent, Kjeldgaardsvej 23, Vb. (Valby 2853).
Poul Kristian Beck og frue, kioskejer, Vigerslevvej 248, Vb. (Valby 6144).
Helge Bengtson og frue, malermester, Vigerslevvej 268, Vb. (Valby 1163).
Elmer Berg og frue, læge, dr. med., Kirkevænget 12, Vb. (Valby 8803).
Ib Bilgram.og frue, guldsmed, Vesterbrogade 21, V. (Eva 9464).
Fru Margrethe Blanche Birch, Overskousvej 9, Vb. (Valby 2157x).
Frede Bording og frue, forstander, Dalgas boulevard 48, F. (Fasan 687),
Tage Bording og frue, lærer, Holmelundsvej 47, Vb.
H. Deichmann Branth og frue, grosserer, Vesterbrogade 186, V.
(Vester 8389).
Fru Elna Boe Christensen, dameskrædder, Flensborggade 4, V.
Johs. Eske Christensen og frue, fuldmægtig, Buskager 1, Va.
(Damsø 5791v).
Harry Christensen og frue, maskinarbejder, Strindbergsvej 101, Vb.
Gunnar Christensen og frue, mælkeriarbejder, Aagade 108, N.
Fru Margrethe Christiansen, lærerinde, Birkevang 24, Virum pr.
Lyngby. (Frederiksdal 5052).
Knud Faber Christiansen og frue, privatlitograf, Emdrupvej 31, 0.
(Ryvang 862y).
Poul Johs. Dam, lærer, Præstevænget 15, Ballerup. (Ballerup 789).
Harry Danielsen og frue, kommunalarbejder, Rødovrevej 452, Va.
Henry B. Davidsen og frue, forvalter, Borgmester Godskesens plads 3, F.
(Gothåb 1820x).
Ove Dybkær og frue, bibliotekar, Amagerbrogade 9A, S. (Sundby 5806).
Hans Chr. Ege og frue, lærer, cand, teol., Hareskovvej 1, Brh.
(Bella 3891x).
Erik C. Eriksen og frue, salgschauffør, Thyregodsvej 19, Vb
(Valby 4269v).
Harry Fogt og frue, ingeniør, Sdr. Fasanvej 44, Vb. (Valby 1778).
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Viggo M. Frederiksen og frue, bankkasserer, Jydeholmen 47E, Va.
(Damso 5010).
Preben B. Fremming og frue, repræsentant, Smallegade 40, F.
(Fasan 4364).
Aage Gotved og frue, forstander, Vodroffsvej 51, V. (Nora 6019).
N. T. Grunnet og frue, dyrlæge, Hollændervej 22, F. (Vester 5025y).
Ludvig Gunder og frue, kgl. kapelmusikus, Smallegade 46A, F.
(Gothåb 456y).
Fru Esther Gundesen, lærerinde, Godthåbsvej 121, F. (Gothåb 5832u).
Poul Hansen og frue, afdelingsleder, Jakob Knudsensvej 3, Vb.
(Valby 6558v).
Emil Hansen og frue, bogholder, Årestrupvej 17, Vb.
Poul Hansen og frue, forstander, Nystedvej 28, Vb. (Valby 7478).
Thorvald Hansen og frue, håndværker v. D.S.B., Brøndkærvej 7, Vb.
Carl Hansen og frue, laborant, Elbagade 35, S.
Arne Harrekilde og frue, fuldmægtig, Herluf Trollesgade 23, K.
Haakon Hentze og frue, bogholder, Emdrupvej 18, 0. (Ryvang 7739x).
Harry P. L. Holst og frue, prokurist, Bjørnsonsvej 6, Vb. (Valby 3067).
Fru Inge Holten-Nielsen, overassistent, Claus Petersens alle 13, Vb.
(Hvidovre 2135).
Werner Horn og frue, laboratorieassistent, Tagensvej 228, NV.
(Taga 5542u).
Tage G. Horsdal og frue, værkfører, Valdemarsgade 79, V. (Eva 2957y).
Knud Huus, lærer, cand. mag., Gyldenlakvej 29, S.
Knud Hæklund og frue, frisørmester, Vesterbrogade 77, V. (Vester 8096).
Skat M. Ilium og frue, læge, Klingseyvej 20, Va. (Damsø 88).
Svend Aage Janbo og frue, bogholder. Stærevej 63, NV. (Taga 8364x).
Gunnar S. Jensen og frue, fabrikant, Nakskovvej 91, Vb. (Valby 5614).
Fru Annelise Stapelfeldt Jensen, Peder Hjortsvej 27, Vb. (Valby 1236).
Frede Skov Jensen og frue, montør, Ndr. Fasanvej 200, N. (Taga 5856x).
Kaare Toftkjær Jensen og frue, redaktionssekretær, Roshagevej 22, Va.
(Damsø 7558).
Dines Skafte Jespersen og frue, kommunelærer, Havdrupvej 127, Va.
(Damsø 2553).
Fru Ella Johansen, Jacobys alle 2, V. (Vester 6244).
Fru Thurid Jørgensen, Smallegade 56, F. (Fasan 870).
Marinus A. Jørgensen og frue, jord- og betonarbejder, Thyregodsvej 22, Vb.
Mogens Keiding og frue, driftsleder, Gartnergade 14, N. (Luna 2181y).
Mogens Klitgaard-Poulsen og frue, inspektør, Overgaden o. vandet 38, K.
(Amager 5191x).
H. V. Kragh-Olsen og frue, fuldmægtig, Thyregodsvej 2, Vb.
(Valby 4048x).
Jens Kurt Dybkjær Larsen og frue, politibetjent, Kong Georgsvej 33, F.
(Gothåb 2731).
Henry C. Larsen og frue, stenhuggermester, Steenstrupsalle 5, V.
(Nora 5012).
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Børge Larsen og frue, tegner, Berners vænge 5, Vb. (Hvidovre 3117).
Bent Larsen og frue, værkfører, Jansvej 9, S. (Amager 8126).
Axel Lensfelt og frue, fabrikant, Godthåbsvej 239, F. (C. 6355).
Fru Kate Liedberg, Azaleavej 12, Vb.
Jørgen Nissen Lund og frue, vagtmester, Nyropsgade 45, V. (C. 13854).
Frk. Anne Marie Mikkelsen, lærerinde, Dalgas boulevard 48, F.
(Fasan 687).
Pastor Otto Mikkelsen og frue, lærer, Mimersgade 78, N. (Ægir 3710).
Jon Monrad Møller og frue, adjunkt, Havdrupvej 62, Brh. (Bella 5448).
Svend Erik Møller og frue, arkitekt, Vodroffsvej 39, V. (Vester 5790).
Harald Chr. Møller og frue, fabrikant, Bramslykkevej 10, Vb.
(Valby 2942x).
Kaj L. O. Nielsen og frue, arbejdsmand, Ardfuren 1, Herlev.
(Søborg 2059).
Knud Vald. Nielsen og frue, bagermester, Aalholmsvej 13, Vb.
(Valby 2027).
Johs. Nielsen og frue, fabrikant, Scandiagade 42, SV.
Svend Lynge Nielsen og frue, musiker, Nøkkerosevej 1, NV.
(Søborg 4816).
Preben Nissen og frue, keramiker, Thyregodsvej 21, Vb.
Harald Olesen og frue, murerformand, Kirkevej 45, Brh. (Bella 3041).
Axel Behrendt Johs. Olsen og frue, kontorassistent, Vendersgade 19, K.
Hans O. B. Olsson og frue, adjunkt, Forhåbningsholms allé 18, V.
(Eva 6479y).
Jens M. Græsbøll Ottesen og frue, prokurist, Arnestedet 19, Va.
Vald. Fredsgaard Pedersen og frue, anlægsgartner, Nakskovvej 63A, Vb.
(Valby 9003).
Jens Pedersen og frue, overlærer, Kvintus alle 10, S. (Amager 2871).
Wagn Pedersen og frue, viktualiehandler, GI. Kongevej 155, V.
(Eva 3804).
Fru Signe Smed Petersen, kunststopperske, Reberbanegade 29, S.
(Sundby 4361x).
Tage Haastrup Petersen og frue, seminarielærer, Hattensens alle 9, F.
(Fasan 5040).
Svend Petersen og frue, værkfører, Veksøvej 15, Brh. (Fasan 4545).
Georg Poulsen og frue, overmontør, Virginiavej 4, F.
Aage H. Ranfort og frue, tegner, Emdrupvænge 6, 0. (Ryvang 4912).
Knud Rasmussen og frue, læge, dr. med., Hostrups have 18, V.
(Nora 1365).
Holger Rasmussen og frue, museumsinspektør, Voldparken 12, Brh.
(Bella 6659u).
Karl Rowold og frue, ambassadesekretær, Svinget 26, S. (Amager 745v).
Ejvan Rydstrøm og frue, tapetserermester, Bagerstræde 3, V. (Eva 439v).
Holger Schrøder og frue, civilingeniør, Rømersgade 9, K. (Byen 1406v).
Kay Chr. Schrøder og frue, dyrlæge, Gåseholmvej 191, Herlev.
(Yrsa 419).
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Harry Vald. Simonsen og frue, kontorassistent, Guldbergsgade 125, N.
Egon Simonsen og frue, kriminalbetjent, Hesseløgade 4, 0.
Emil Pedersen Skaaning og frue, montør, Elmegade 25, N.
Børge Svensson og frue, ejendomsfunktionær, Emdrupvej 17, 0.
Jørgen H. Sondergaard og frue, tømrermester, Guldagervej 35, Va.
(Damsø 556).
Eigil R. H. Sørensen og frue, fabrikant, Mosevej 13, Pileskoven,
Greve strand. (Hundige 643).
Nico Sørensen og frue, ingeniør, Jernbanealle 91, Va.
Fru Ruth Sørensen, sygeplejerske, Mosesvinget 38, NV. (Bella 527).
Erling Vedel og frue, lektor, Amagerfælledvej 30, S. (Sundby 373).
Egon Zehngraff og frue, elektromekaniker, Jagtvej 15, N.

BORDINGS
BØRNESKOLE
Kochsvej 36, København V
7-klasset grundtvigsk friskole med undervisning for børn
fra 7 til 14 år. Foruden i de aim. skolefag undervises
der i engelsk og tysk. Der lægges desuden vægt på
historiefortællingen (bibelhistorie og danmarkshistorie).

Skolen er statsanerkendt.

Skolepenge: 250 kr. årlig ; betales i 10 mdl. rater å 25 kr.
+ brændselspenge, ialt 25 kr.
Søskende får betydelig moderation

PRÆLIMINÆR KU R S U S

Til børneskolen er der knyttet et 2-årigt præliminærkur
sus, sluttende med præliminæreksamen i 16-årsalderen.
Denne eksamen giver tillige adgang til gymnasiet.

Optagelse af børn til skolens forskellige klasser finder
sted ved personlig henvendelse til

FREDE BORDING
forstander, cand. mag.
Kontortid: Onsdag kl. 11—12. Tlf. Eva 3536.

H. P. HANSEN»
BOGTRYKKERI. KBHVN

